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 2 (31كتاب النكاح )-املرامبلوغ 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه هللا تعالى في كتابه بلوغ 

صلى هللا عليه -تعالى عنها قالت كان رسول هللا  المرام باب الَقْسم، عن عائشة رضي هللا
رواه  «اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمني فيما تملك وال أملك»يقسم فيعدل ويقول  -وسلم

األربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله وعن أبي هريرة رضي هللا تعالى 
كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم  من»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عنه عن النبي 

رواه أحمد واألربعة وسنده صحيح وعن أنس رضي هللا تعالى عنه قال  «قه مائلالقيامة وش  
ذا تزوج الثيب أقام ج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبًعا ثم قَ من السنة إذا تزو   سم وا 

وعن أم سلمة رضي هللا تعالى عنها أن النبي ا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري عندها ثالثً 
إنه ليس بك على أهلك هوان إن »ا وقال لما تزوجها أقام عندها ثالثً  -صلى هللا عليه وسلم-

ن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم وعن عائشة رضي هللا تعالى عنها  «شئت سبعت لك وا 
يقسم لعائشة  - عليه وسلمصلى هللا-أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي 

يومها ويوم سودة متفق عليه وعن عروة رضي هللا تعالى عنه قال قالت عائشة رضي هللا 
ل بعضنا على بعض في فض   ال ي   -صلى هللا عليه وسلم-تعالى عنها يابن أختي كان رسول هللا 

كل امرأة من غير الَقْسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إال وهو يطوف علينا جميًعا فيدنو من 
مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم 

إذا  -صلى هللا عليه وسلم-ولمسلم عن عائشة رضي هللا تعالى عنها قالت كان رسول هللا 
صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث وعن عائشة رضي هللا تعالى عنها أن 

يريد  «أين أنا غدا؟»كان يسأل في مرضه الذي مات فيه  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
ن  له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه وعنها قالت يوم عائشة فأذ  
ا أقرع بين نسائها فأيتهن خرج سهمها إذا أراد سْفرً  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا 
صلى -عليه وعن عبد هللا بن زمعة رضي هللا تعالى عنه قال قال رسول هللا  خرج بها متفق
 ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري. -هللا عليه وسلم

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين، أما بعد:

تعالى: باب القسم بين الزوجات باب القسم يعني بين الزوجات فيقول المؤلف رحمه هللا 
ال فالمصدر مصدر قسم يقسم قسم   ا يصلح في كل شيء مما يصح َقْسمه من المحسوسات وا 
ن لم ي   ذكر إنما يراد به ما يناسب المقام وهو القسم بين الزوجات وغيرها لكن المراد بالقسم هنا وا 
كن والمبيت وغيرها فال بد من العدل في مه من النفقات والسَ والقسم شامل شامل لكل ما يمكن قس
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 1 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

جميع ذلك إال ما استثني فمن كانت لديه أكثر من زوجة ال يجوز له أن يزيد واحدة من هذه 
ستطاع كما قال هللا جل وعال: ال ي  الزوجات على غيرها فيما يستطيع العدل فيه مع أن العدل تام 

لكن المسألة في المقدور عليه وليس   ٩٢١ النساء: ژ ڃچ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ژ
هذا في هذا ما يفتح باب لمن يريد الميل ويقول أن هذا هذا الذي أقدر عليه ويستثنى من ذلك 
الميل القلبي ألن القلب بيد هللا وهللا جل وعال قد يحول بين المرء وقلبه فال يستطيع أن يحقق 

صلى هللا عليه -ي هللا عنها قالت كان رسول هللا الميل والعدل القلبي ولذا أورد حديث عائشة رض
يقسم بين نسائه بين نسائه التسع فيعدل والقسم إنما يجب بين الحرائر ال بين اإلماء يقسم  -وسلم

ماده الليل بين نسائه فيعدل فيعطي كل واحدة مثل ما يعطي األخرى في المبيت ومعلوم أن ع  
ة وعلى السنة اإللهية أما من كان معاشه على خالف والنهار تبع له هذا فيمن كان على الجاد

ذلك بأن يكون عمله بالليل ونومه بالنهار كما تقتضيه بعض المصالح العامة للمسلمين فيكون 
ن وجد شيء في الليل يكون تبع   عماد القسم حينئذ   ذا كان عماد القسم بالنسبة لعموم النهار وا  ا وا 

من العدل فيه تبع ا فال يجوز لمعدد أن يعدل بالليل ثم بعد  ال بد ؟الناس الليل فماذا عن النهار
ذلك إذا جاء في النهار ذهب إلى غير صاحبة النوبة أو جاء لهذه في يومها ولم يأت إلى 
األخرى ال بد من العدل في جميع ذلك نعم قد يطرؤ أمور ال يحسب لها حساب هذه خارجة عن 

رادته لكنه مع ذلك ال ي   تكون أن تكون هذه األمور في يوم واحدة بعينها دون خطط أن قدرته وا 
غيرها فتكون مواعيده ومراجعاته في يوم فالنة دون فالنة أو مناسباته التي يقيمها في يوم فالنة 
دون فالنة حتى وال عباداته يزيد في العبادات في يوم هذه دون هذه تجده في يوم فالنة يلزم 

 يتقدم إلى.. أو أقل ألنه يريد أن يتقدم إلى فالنة وال يريد أنالمسجد ويقرأ أكثر مما قرأ باألمس 
ملك واألوقات يمكن ضبطها بدقة هذا ال يجوز ويأثم بصنيعه هذا فال بد من العدل ألن هذا مما ي  

وكذلك النفقات ال يجوز له أن يزيد هذه على هذه وال بشيء يسير إال عن طيب نفس أو ما تدعو 
ونحوه اشترى عالج لهذه بخمسمائة ريال وهذه ما احتاجت عالج أو هذه إليه الضرورة من عالج 

احتاجت بمائة ريال نقول ادفع الفرق؟ ما يدفع أو هذه تأكل من الطعام نوع خاص وهذه ما تأكله 
وهذا أغلى ال هذه أمور ال يلزم فيها العدل ألنها حوائج أصلية ال يحاسب عليها لكن األمور التي 

ع ال بد من العدل فيها قد يقول قائل إن عنده زوجتين إحداهما عمرها ستين يستوي فيها الجمي
سنة واألخرى عمرها ثالثين وهذه تلبس من الثياب ما ال يصلح لهذه والعكس صاحبة الستين 
يكفيها من الثياب مائة ريال أو مائتي ريال بينما صاحبة الثالثين تريد لباس الشواب موديالت 

ات نقول هذا يمكن العدل فيه بأن يكون بالدراهم والدنانير ال بالثياب الشواب تحتاج إلى مئ
أو ألف ريال على حسب قدرته وعجزه  يعطيها مصروف كل واحدة خمسمائة ريال وتتصرف مثال  

ال فكيف يشتري لهذه ثوب بألف ريال أو بألفين ريال وهذه بمائتين ريال تريد  فمثل هذه ممكنة وا 
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دح فيها كما أن الشابة ال يناسبها يناسبها لبس الشواب ولو لبسته ق  مثل غيرها صحيح أنه ال 
لبس العجائز فكلٌّ ينزل منزلته لكن هذا مما يمكن فيه القسم والعدل يمكن العدل فيه فأفضل 
األمور في مثل هذه الحالة أن تكون النفقة بالدراهم الكسوة بالدراهم كما أن النفقة في األكل 

عرفنا أنه ال بد من أن يعدل بين الزوجات شخص ما عنده إال زوجة  والشرب بالدراهم شخص
ويقول أنا في حل ال أحتاج إلى عدل وال ميل كيف أطالب بعدل وأنا ما عندي إال واحدة ومع 
ذلك يهجرها ويتركها ويسهر الليل كله خارج المنزل نقول أنت آثم يا أخي إذا كانت تتضرر بذلك 

روف ال بد أن تعدل من نفسك في هذه القضية المقصود أن بعض ال بد من أن تعاشرها بالمع
ة موجودة بين الزوجات لكن الناس يرى أنه في حل إذا لم تكن عنده إال زوجة واحدة نعم المشاح  

عليه الصالة -النبي  أمرل وعال فيها ويتقي هللا كما ا من عنده زوجة واحدة يخاف هللا جأيض  
ر وبعض الناس يرى أنه في حل وأنه ال يلزمه شيء ولو قص   «ار  استوصوا بالنساء خي» -والسالم

في نفقة قصر في سكنى قصر في ملبس أو مطعم يقول أنا ما عندي إال واحدة ال تحتاج إلى 
اللهم هذا قسمي فيما »يقسم بين نسائه فيعدل ويقول  -صلى هللا عليه وسلم-عدل كان رسول هللا 

الذي يملكه يجب عليه العدل بدقة والذي ال يملكه من الميل  «كأملك فال تلمني فيما تملك وال أمل
والمودة وما يترتب على ذلك من معاشرة إن هذا ال يملكه اإلنسان ألن القلوب بيد هللا جل وعال 

فيما رجحه جمع من أهل العلم أنه ال يلزمه قسم ال يلزمه  -عليه الصالة والسالم-على أن النبي 
-ا منه فال يلزمه قسم ومع ذلك يقسم كرم    ١٩األحزاب:  ژ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژقسم 

عليه الصالة -واألحاديث الواردة اآلتية كلها كلها في عدله  وفضال   -عليه الصالة والسالم
ال فهناك نصوص قد يستشم منها أن أنه يفضل بعض نسائه على بعض  -والسالم بين نسائه وا 

ممن اجتمع لديه وخديجة لها فضلها وسابقتها ولكل بل هو الواقع فعائشة أفضل من غيرها عنده 
يعرفن أنه يفضل عائشة  -عليه الصالة والسالم-واحدة لها خصيصتها وميزتها لكن نساء النبي 

وهي أحب النساء إليه لما سئل عن أي الناس أحب إليك؟ قال من الرجال أبو بكر ومن النساء 
قد يقول قائل  -عليه الصالة والسالم-ال يلزمه من النساء عائشة ومن الرجال أبوها فهذا فيما 

إن هذا شيء كتبه هللا »حينما حاضت عائشة رضي هللا عنها في الحج طي ب خاطرها وقال لها 
يعني هذا دعاء والمسألة  «عقرى حلقى أحابستنا هي؟!»ولما حاضت صفية قال  «على بنات آدم

عليه الصالة - ؟يعدل في مثل هذا مسألة واحدة يعني كلها في الحج وكلها حيض لماذا لم
نقول ألن حيض عائشة ال يترتب عليه تأخير وال حبس حاضت قبل الشروع في النسك  -والسالم

لما أحرمت قبل أن تباشر أعمال العمرة والحج حاضت وأمامها األيام التي تكفي لمدة الحيض فال 
م زيادة أسبوع ولذا قال تحبسهم بينما صفية حاضت يوم العيد يعني يترتب عليه أن تحبسه

ال يترتب عليه حبس المقصود أن  فتبين أنها قد طافت طواف اإلفاضة وحينئذ   «أحابستنا هي؟»
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بعض الظروف تحتاج إلى مثل هذا الكالم وكل واحد هذا أمر جبل عليه البشر فيما يعوقه 
سمي فيما أملك فال ا قَ اللهم هذ»ويؤخره يؤثر عليه بينما األمر الذي ال يعوقه ال يؤثر عليه يقول 

هللا جل وعال يملك القلوب ويحول بين المرء وقلبه فال يستطيع  «تلمني فيما تملك وال أملك
اإلنسان أن يحقق جميع ما يرغب يقول رواه األربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح 

رجح الموصول ألنه مروي من طريق حماد بن  ..المرسلالترمذي إرساله نعم ابن حبان رجح 
اد بن زيد والترمذي والنسائي رجحا اإلرسال سلمة فرجحه وأما اإلرسال فهو من طريق حم  

يكون مما يتعارض فيه الوصل واإلرسال مما  وحينئذ   وغيرهما رجحا الوصل صححوه موصوال  
أنه زيادة ثقة يقول الحديث  ا باعتباريتعارض فيه الوصل واإلرسال فالذي يرجح الوصل مطلق  

صحيح ما فيه إشكال سنده صحيح والذي يرجح اإلرسال ألن الزيادة هذه مشكوك فيها واإلرسال 
هو المتيقَّن يرجح كالترمذي والنسائي رجحوا اإلرسال وغيرهم رجح الوصل ومع ذلكم فالمعنى 

ها القلب لكنها تبدو على صحيح القلوب ال يمكن أن تملك ال يمكن أن تملك لكن هناك أشياء سبب
الجوارح تظهر عالمات المودة على الجوارح فالذي يظهر على الجوارح يملك أو ال يملك 

اإلصغاء يعني يستشف من معاملة الشخص لفالنة أو فالنة أنه يحبها أكثر من  االبتسامة مثال  
ال يكلف به ال  غيرها على كل حال هذه أمور المشقة تجلب التيسير الذي ال يستطيعه اإلنسان

يكلف به هذا إذا كان بحضرة الثاني فال يجوز بحال أن يبدي لواحدة أنها آثر عنده من األخرى 
أما إذا كانت كل واحدة في بيتها وال تطلع هذه على هذه فاألمور القلبية معروف حكمها ثم قال 

من كانت له »ال: ق -صلى هللا عليه وسلم-رحمه هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي 
يعني كانت له امرأتان أو أكثر ثالث أو  «امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

رواه أحمد واألربعة وسنده صحيح مال  «فمال إلى واحدة منهن جاء يوم القيامة وشقه مائل»أربع 
ا مع أن مفهوم قوله جل ر  إلى إحداهما مفهومه أن العدل واجب بدقة وأن الميل محرم ولو كان يسي

فتذروها كالمعلقة يدل على أن الميل اليسير معفو   ٩٢١النساء:  ژ     ڇ چ چ چ ژوعال 
 ژعنه إنما الميل الذي يؤاخذ عليه الكثير المالحظ أما الميل اليسير فهذا مما ن فيت القدرة عليه 

فيحمل الميل هنا فمال إحداهما إلى   ٩٢١النساء:  ژ ڃچ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ
الميل غير المعفو عنه المذكور في اآلية غير المعفو عنه المذكور في اآلية فيقيَّد الحديث 
بمفهوم اآلية يقيَّد الحديث بمفهوم اآلية قد يقول قائل إن داللة اآلية على الميل اليسير مفهوم 

ظاهر داللة اآلية على العفو عن يسير وداللة الحديث على منعه منطوق ظاهر واال ما هو ب
ن  ٩٢١النساء:  ژ     ڇ چ چ چ ژبالمفهوم الميل  مفهومه أن الميل اليسير معفو عنه وا 

كانت داللتها أوسع من الميل اليسير لكن النصوص األخرى تقيد عموم هذا المفهوم وشموله 
ي صح أنه مال كل الميل؟ للميل كله ما دون الكل يعني لو لو عدل في شيء يسير وما في الباق
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يعني لو عدل في شيء يسير عدل في القسم ومال في كل شيء هل يصح أنه يقال مال كل 
نما عدل في شيء لكن هذا المفهوم  الميل يصح واال ما يصح؟ ال ما يصح ما مال كل الميل وا 

غير مقصودة أقول هذا المفهوم ملغى واال محكم؟ يعني هذا هذا داللة المفهوم هنا مقصودة واال 
 ژ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ژأو ملغاة؟ يعني هناك مفاهيم ملغاة ألنها معارضة بمنطوقات 

يقول أنا ما آكل إال ضعف واحد يجوز واال ما يجوز؟ نعم معارض بمنطوقات فال   ٩٣١آل عمران: 
يجوز فيكون المفهوم ملغى ومفهوم كل الميل يعني الميل مائة بالمائة حرام لكن تسعين بالمائة 
من مفهوم اآلية يدخل واال ما يدخل؟ ما يدخل لكن هذا المفهوم معارض بمنطوقات أخرى جاءت 

اللهم هذا »كان يعدل ويقول  «سمياللهم هذا قَ »حيحة فمال إلى إحداهما بها النصوص الص
إلى آخره فهذا المفهوم ملغى بالنصوص األخرى فالميل اليسير يدل له قوله جل وعال:  «قسمي

ومع ذلك أباح التعدد فدل على أن   ٩٢١النساء:  ژ ڃچ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ژ
هذا غير المقدور عليه معفو عنه لكنه ال يصل إلى أن يكون الغالب إنما يكون شيء يسير مما 

من أن  الرجال مال ولم يعدل فجاءت قامته بدال   «جاء يوم القيامة وشقه مائل»قدر عليه ال ي  
ثم   ٢٢النبأ:  ژ ۉ ۅ ژتكون معتدلة مائلة الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل 

قال رحمه هللا وعن أنس رضي هللا عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام 
ذا ا ثم قسم وا  ا ثم قسم من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبع  عندها سبع  

ا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري قول الصحابي من السنة مرفوع تزوج الثيب أقام عندها ثالث  
بال شك له حكم الرفع وسالم كما ذكر ذلك اإلمام الشافعي في األم سالم بن عبد هللا بن عمر قال 

حجاج إن لما قال بحضرة أبيه قال ال -عليه الصالة والسالم-وهل يعنون بذلك إال سنة النبي 
ر فقال وهل يريدون وهل يعنون بذلك إال سنة النبي   -عليه الصالة والسالم-كنت تريد السنة فهج 

ا ثم قسم للثيب فهذه السنة النبوية المرفوعة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبع  
ن كان عنده ثالث والعاشرة يعني الليلة الثامنة للثيب للزوجة األولى ثم الثالثة التاسعة للتي تليها إ

ا واإلقامة هنا حملها بعضهم على حقيقتها حمل للرابعة ثم يعود إلى المرأة الرابعة يقيم عندها سبع  
اإلقامة على حقيقتها بمعنى أنه ال يخرج من بيتها وجعلوا ذلك عذر ا في ترك الجمعة والجماعة 

ا اإلنسان مستثنى شرع ا مستثنى شرع   لكن هذا ليس بشيء هذا ليس بشيء ألن ما أوجبه هللا على
ا قيل له اآلن حان وقت صالة الظهر اذهب لتصلي مع المسلمين في المسجد يعني لو أن موظف  

قال أنا ال أستطيع أنا تعاقدت على العمل من سبع ونصف إلى ثنتين ونصف ال أستطيع أن 
أنفك فاألمور المستثناة  ا تخرج أنت وغيرك رغمأخرج أن أصلي نقول يا أخي هذا مستثنى شرع  

ن قال بعضهم إنه عذر لكن في الحقيقة ليس بعذر ألن هذه شرع   ا فهذه ال تدخل في مثل هذا وا 
أمور وواجبات شرعية ال يسقطها مثل هذه األشياء حتى أن األمور العرفية التي تعارف الناس 
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مناسبة نقول ال يجوز أن على بكر ومن الغد في الظهر د عي إلى  عليها يعني تزوج الليلة مثال  
ا ثم قسم لسائر يخرج؟ يجوز أمور هذه تعارف الناس عليها وال تعار ض مثل هذا أقام عندها سبع  

ذا تزوج الثيب البكر هي التي لم توطأ بنكاح صحيح لم توطأ بنكاح صحيح يعني لم  نسائه وا 
ا دخل لكن لم  تزوجت يسبق لها أن تتزوج لكن شخص تزوج امرأة على أنها بكر ولم يثبت أنها 

هل يقسم لها سبع أو ثالث وزوال البكارة له أسباب  عليها في الليلة األولى ما وجد بكارة مثال  
.. ما سبق أن لبكر الحكم الشرعي فيها أن من لممتعددة يعني هل الحكم هنا معلق بالبكارة أو با

بنى بها ما وجد بكارة هل دخل عليها  وطئت بنكاح صحيح إذا لم يجدها يجد فيها بكارة مثال  
ا بكر افترض أنها نسأل هللا السالمة والعافية ا بكر حكم  يقسم لها ثالث واال سبع؟ هي حكم  

قارفت فاحشة وذهبت بكارتها بسبب الوطء هل يقسم لها ثالث واال سبع؟ سبع لماذا؟ ألن البكر 
طئت بنكاح غير صحيح سواء شبهة  أو محرم ال تزال بكر هي التي لم توطأ بنكاح صحيح فلو و 

ذا تزوج الثيب أقام ا ويقسم لها سبع إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبع  حكم   ا ثم قسم وا 
ا ثم يقسم لسائر نسائه وال ا صحيح يقيم عندها ثالث  ا ثم قسم تزج امرأة وطئت بنكاح  عندها ثالث  

ل مرة وما اعتادت الخروج من بيتها كر فارقت أهلها ألو شك أن الفرق بين البكر والثيب واضح الب  
فتحتاج إلى من يؤنسها وال بد من طول المدة التي تكفي وهي السبع وأما البكر وقد عاشرت من 

ا والفرق ظاهر ولذا البكر عاشرت الثيب عاشرت قبله من عاشرت فيكفيها أن يجلس عندها ثالث  
ن تستأمر وال بد أن تنطق هذه هي ت ستأذن ويكفي في إذنها أن تصمد كما تقدم والثيب ال بد أ

ة في الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع تزوج امرأة ومن الغد طرأ له سفر مفاجئ ما حسب له السن  
حساب اضطر إلى السفر مات أبوه أو قريبه في بلد ثاني فيسافر ما فيه إشكال إذا رجع يبني 

ال ي  بني على ما مضى؟ على ما مضى واال يستأنف يعني يحسب من جديد سبع وا 
  طالب: .............

 دعك من حق غيرها الكالم في حقها السبع اآلن.
وفي فأخبر من الغد بأن قريبه أو أقرب الناس إليه ت  إذا تزوج زوجة جديدة وعنده زوجات 

ذهب إلى حيث مكان الوفاة هل يستأنف إذا رجع يبني يستأنف سبع جديدة أو ثالث جديدة أو 
هنا يقول أقام عندها هنا ما أقام سافر منهم من يقول يستأنف يبدأ مضى ويكمل  يبني على ما

ا وكأن المتجه ا ليصح أن يقال أنه أقام عندها سبع  أنه أقام عندها سبع  السبع من جديد ليصح 
يعني من باب العدل أن يبني على ما مضى ألنها ليلة معتبرة وتامة لكن لو جاءه الخبر في 

ي دخل على زوجته الجديدة وفي أثنائها أثناء الليل يعني ما كمل ليلة جاءه الخبر أثناء الليل يعن
 .وسافر هنا يستأنف بال شك ألنه ما أقام عندها ليلة

  طالب: ...............
 من حقها هي.
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  طالب: ...............

ليلة ومن الطرفين على كل حال للطرفين بمعنى أنها لو تنازلت قالت أنا ال أريد إال 
 ا ليست عندي ما تبي إال ليلة.الزفاف وغد  

  طالب: ...............

ذا تزوج  هي للطرفين هي للطرفين لكن هي بالنسبة للزوجة أظهر بالنسبة للزوجة أظهر وا 
نسائه وهنا يبحثون مسألة المواالة بين هذه الليالي ولو فرق ا ثم قسم لسائر الثيب أقام عندها ثالث  

بسفر أو غيره عند بعضهم يجب االستئناف ثم بعد هذا قال رحمه هللا وعن أم  بين هذه الليالي
ا ألنها ثي ب ا تزوجها أقام عندها ثالث  لم   -صلى هللا عليه وسلم-سلمة رضي هللا عنها أن النبي 

والمراد باألهل الزوج نفسه يعني  «إنه ليس بك  على أهلك هوان» -صلى هللا عليه وسلم-وقال 
يعني أقمت  «إن شئت سبعت لك إن شئت سبعت لك»عندي بل هذا حكم شرعي  ليس بك هوان
ن سبعت لك سبَّ »عندك سبعا  ن سبَّ وا  يعني أنه لو أقام  «عت لنسائيعت لك سبَّ عت لنسائي وا 
ا سواء كانت واحدة يقيم عندها سبع ثم يعود ا سبع  ا سبع  ا للزم أن يقيم عند غيرها سبع  عندها سبع  

ن كانت هناك ثانية كذلك وهكذا وبعض الناس من المعددين الَقْسم عندهم  إلى هذه الثيب وا 
باألسبوع وبعضهم بالشهر شهر عند فالنة وشهر عند فالنة وهكذا وبعضهم أسبوع عند هذه 

 -عليه الصالة والسالم-وأسبوع عند هذه وأسبوع عند هذه واألصل أنه يومي هذا األصل كفعله 
حوا عليه وال فيه مضرة ألحد واتفق جميع األطراف على ذلك لكن إذا تراضوا على ذلك واصطل

فاألمر ال يعدوهم ألنه عدل على أي حال يعني لو كانت أربع نسوة وكان لكل واحد من الشهر 
يعني إذا جلس  «عت لك سبعت لنسائيإن سب  »أسبوع ما فيه إشكال إن شاء هللا تعالى وهنا يقول 

ثالث هل يجلس عند المرأة التي تليها أربع واال سبع ألنها ا وهي ال تستحق إال عند الثيب سبع  
الثالث تستحقها هي من حقها الثالث وزاد لها أربع ليال فهل يقسم لزوجاته أربع أربع واال سبع 

وش معنى سبعت؟ ما قال ربعت ما قال  «عت لنسائيسبَّ »سبع؟ أربع ألن الثالث تستحقها، لكن 
إذا جلس عند هذه الثيب سبع يقيم عند التي  «عت لنسائيسبَّ »عت لك ربعت لنسائي قال إن سبَّ 

ن سبعت لك سبعت لنسائي»تليها سبع وعند الثانية سبع وهكذا هذا مقتضى قوله  ألن  «وا 
مقتضى اختيارها السبع مقتضى اختيارها السبع يترتب عليه تأخير لحق غيرها والغ نم مع الغ رم 
مقتضاه تأخير لحق غيرها فتضيع عليها الثالث الليالي وهذا مقتضى اللفظ هذا إذا اختارت هي 

شئيتها لكن إذا اختار هو أو اختار غيرها من الزوجات ألنه رد ذلك إلى م «عت لكإن شئت سبَّ »
ن كان باختياره هو أراد البقاء سبع   ا دون رغبتها هي إن كان ذلك باختيارها فتفوت عليها الثالث وا 

أو دون رغبة أو برغبة الزوجات األخريات فما الحكم؟ ألنه رد ذلك إلى مشيئتها أما إذا كان بغير 
إن »مقدرة برضى المرأة ت األحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة الرضاها فحقها ثابت يقول دل  

ع أما إذا ع يسب   سقط حقها من اإليثار اللي هو الثالث ووجب عليه القضاء لذلك يعني سبَّ  «شئت
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فعلى هذا إذا  «إن شئت» -صلى هللا عليه وسلم-كان بغير رضاها فحقها ثابت وهو مفهوم قوله 
ا لنسائه ثم بعد هذا قال وعن  كان بغير رضاها وما أخذ إذنها على األقل فإنه ال يقضي إال أربع 

صلى هللا عليه -عائشة رضي هللا عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي 
عليه -يقسم لعائشة يومها ويوم سودة سودة بنت زمعة هي الثانية بالنسبة لنساء النبي  -وسلم

خشيت أن ت طلَّق خافت وهي امرأة كبيرة في السن فتزوجها بعد خديجة بمكة  -الصالة والسالم
وجاء في بعض الروايات أنه طلقها فطلبت منه أن يراجعها بدون َقْسم والروايات األخرى تدل 

من أن تبقى مطلقة تحضى بهذا  على أنها هي فهمت أنه سيرغب عنها ويطلقها وبدال   ..على أنه
طلقة ولو بدون ليلة اللقب الشريف أم المؤمنين وتكون من نسائه في الجنة أفضل من أن تبقى م  

يقسم لعائشة يومها ويوم سودة إذا  -صلى هللا عليه وسلم-فوهبت ليلتها لعائشة وكان النبي 
تنازلت المرأة لزوجها وقالت ليلتي لك تتصرف فيها إذا تنازلت المرأة بعينها انتهى اإلشكال لكن 

اء عندها أكثر من غيرها ال بد من رضى الزوج ألنها قد تتنازل هذه المرأة لزوجة ال يحب البق
نظرت إلى أقل النساء عنده شأنا فوهبت لها ليلتها ال بد من رضاه ألنه طرف في الموضوع لكن 

 -عليه الصالة والسالم-إذا وهبتها المرأة ورضي بذلك كما في حديث الباب وهبت لعائشة والنبي 
تي لك فهل له أن يصرفها رضي بذلك وصار يقسم لعائشة يومها ويوم سودة إذا أطلقت وقالت ليل

من أن يكون عنده أربع من النسوة يقسم لثالث  لغاة فبدال  لمن يشاء أو تكون هذه النوبة م  
بالسوية؟ ألنه الهبة له ال المرأة بعينها هل له أن يصرفها المرأة بعينها ألن هذه الليلة وهبت له؟ 

سوة له أن يبيت الليلة الرابعة عند ليس له ذلك ليس له ذلك كما أنه لو لم يكن عنده إال ثالث ن
أو في المسجد لكن ليس له أن يصرف هذه الليلة لواحدة منهن هذا في الهبة لو أن  ا مثال  منفرد  

واحدة من الضرات اشترت نوبة واحدة من الضرات جاءت إحدى الزوجات وقالت لألخرى أنا أنا 
ار أو بالسنة أو بالشهر أو بالليلة أشتري ليلتك أدفع لك مبلغ على أن تكون نوبتك لي باستمر 

قول د يح؟ يصح مثل هذا واال ما يصح؟ قتقول أنا أدفع عن كل ليلة مائة ريال يصح واال ما يص
قائل أن الشراء المطلق هذا مجهول ما يدرى كم تعيش يمكن تدفع لها مائة ألف في مقابل الليالي 

ا مجهول لكن بالليلة الليلة بمائة ريال لكن فمثل هذ المستقبلة وال تعيش إال أسبوع أو شهر مثال  
هل العرض هذا الذي يباع الذي يراد بيعه هل هو عين واال منفعة؟ ألن المبيع ال يخلو إما يكون 

ن كان فيه منفعة إال أنها منفعة غير منضبطة منفعة عين   ا أو منفعة هو ليس بعين بال شك وا 
صود أن يكون عندها هل هي تريد أن يوجد هل المق ؟غير منضبطة يمكن ضبطه واال ما يضبط

تستأثر به لكن  ؟عندها هذه المدة أو تريد االستمتاع بهذه الليلة فهذا يصح بيعه واال ما يصح
أنت افترض أن أنها اشترت هذه الليلة وهي ليست ممن بينه وبينها مودة فدخل البيت وذهب إلى 

ل سة أشبه ما تكون بالنكد والكدر ألنها على الفراش ونام إلى الصبح وش تستفيد أو جلس معها ج 
ا ال هذه أمور ال لزم بها شرع  غير اختياره هو جاء على غير اختياره يعني الليلة األصلية م  



 
 

 
01 

 31 (31كتاب النكاح )-املرامبلوغ 

ن كانت منافع لكن ال يجوز بيعها ألنها ال تنضبط شخص عنده زوجات فذهب إلى  تنضبط وا 
أبشتري ليلتك بألف قالت هات يوم جاءت فالنة واحدة منهن وقال أنا أريد أن أشتري الليلة بألف 
يعني مسألة واقعية يعني تنازلت عن ليلتها نوبتها الثانية قال خالص منتهين أنا قصدي إلى األبد 

فرد مضاف يفيد العموم إذا في مقابل ألف وهي تظنها ليلة واحدة وهو يقول إلى األبد ألن ليلة م  
د واال جميع الذنوب؟ مفرد مضاف يفيد العموم قال غفر هللا ذنبك تريد ذنب واح قلت لزيد مثال  

أريد أشتري ليلتك بألف فقالت ادفع وأخذ األلف أعطاها األلف فلما جاءت نوبتها الثانية تهيأت 
وقال خالص انتهينا إلى األبد فما الحكم؟ يعني مسائل تقع يا إخوان ما هي مسائل افتراضية من 

والمثمن معلومين ال بد من العلم بالثمن والمثمن هذا إذا  حقها هي أن تعود ال بد أن يكون الثمن
قيل بصحة البيع إذا قيل بصحة البيع في مثل هذا والمسألة مازالت في القسم والتعدد وال شك أن 

ت عليه النصوص القطعية في الكتاب والسنة وعليه عمل األمة وال يطعن فيه إال التعدد شرعي دلَّ 
لحكم الشرعي هذا يخشى عليه على خطر أما من يتعذر شخص في قلبه مرض يطعن في ا

ويتعلل بأن ظروف الحياة اختلفت وأن العدل في مثل هذه األوقات ال يمكن تحقيقه وأن ظروف 
رت واستقامة الحال مع التعدد يعني تندر ال شك أنه ليس بخير محض فيه مشاكل المعيشة تغيَّ 

ئل لكنه على كل حال عالج لكثير من المشاكل وفيه حتى في بيت النبوة ما سلم من بعض المسا
االجتماعية هو عالج لكثير من المشاكل االجتماعية الموجودة اآلن البيوت مملوءة بالعوانس 
ومملوءة باأليامى والمطلقات ولوال مثل هذا مثل هذا الحل الشرعي لتأزمت المسألة وكل إنسان 

ن أدرى بنفسه وأعرف ألن التعدد يصلح لفالن وال يص لح لفالن ال يستطيع أن يقوم به فالن وا 
ن قام به فال يظن أنه أفضل له من كل وجه المقصود أن  استطاع أن يقوم به فالن وفالن وا 

ية حرف وغلب على ظنه القدرة من كل ناقدم اإلنسان عليه إال إذا عالمسألة فيها ما فيها فال ي  
على السكنى القدرة على العدل المساواة بين هذه من القدرة على المعاشرة القدرة على النفقة القدرة 

ال فالظلم حرام وما يكون سبب   ا له فهو حرام وعن عروة رضي هللا عنه قال قالت الزوجات وا 
ال يفضل بعضنا  -صلى هللا عليه وسلم-عائشة رضي هللا عنها يا ابن أختي كان رسول هللا 

ني واآلن الدقة أكثر الساعات تضبط على بعض في القسم من مكثه عندنا ألن هذا مقدور يع
ا بذلك  األمور بدقة وعرفنا أنه لو جلس يقرأ القرآن في المسجد وزاد في يوم عن اآلخر قاصد 

عن أن يكون  التأخر عن هذه دون تلك ال شك أنه لم يعدل ويلحقه بسبب ذلك ما يلحقه فضال  
مسجد في يوم أكثر من اليوم السبب غير عبادة ألن بعض الناس يالَحظ عليه أنه يمكث في ال

وحظ على شخص أنه تزوج امرأة صغيرة فصار يتأخر في المسجد بعد صالة العشاء اآلخر ول  
ذا صلى العشاء في يوم األولى ذهب إلى البيت م   ا فظن ا مسرع  بادر  يتأخر بالنسبة للمرأة الجديدة وا 

نصافه وأنه ما تأثر فلما سئل قال أنا أتأخر في يوم األخيرة كي تتأهب  الناس أن هذا من عدله وا 
وأبادر إلى األولى وقت انشغالها بأوالدها لينام قبل أن تتفرغ له فحتى العكس يكون فيه الميل 
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والجور فمثل هذه األمور اإلنسان يعرفها من نفسها ال يضحك على نفسه ويقول أنه عادل وهو 
هللا جل وعال فعليه أن يراقب هللا في الحقيقة ليس بعادل والذي يخفى على الناس ال يخفى على 

جل وعال فيما يأتي وفيما يذر يقول رحمه هللا وعن عروة رضي هللا عنه قال قالت عائشة رضي 
ل بعضنا على بعض في ال يفض    -صلى هللا عليه وسلم-هللا عنها يا ابن أختي كان رسول هللا 

ست يمكث عند هذه خمس  القسم من مكثه عندنا يعني إذا مكث عند هذه خمس ساعات يمكث
يوم إال وهو يطرق علينا جميعا فيدنو  عند هذه ست بالنسبة للمكث ال يزيد وال ينقص وكان قل  

من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها الرواية األخرى رواية مسلم 
م يدنو منهن يعني من إذا صلى العصر دار على نسائه ث -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا 

عليه الصالة -غير مسيس يقرب باللمس بالتقبيل وما أشبه ذلك فيما دون الجماع وثبت عنه 
عليه الصالة -غسل واحد يعني مع المسيس وكان فيما تقدم أنه كان يدور على نسائه ب   -والسالم
بعد الواحد  ااحد  كان يدور على النساء بالعصر إذا صلى العصر دخل البيوت التسعة و  -والسالم

ا ال يحصل فال يقال إنه جاء إلى هذه أو أو هؤالء من ا يحصل المسيس وأحيان  ويدنو وأحيان  
النسوة في غير نوبتهن األمر إذا اتُّفق عليه األمر ال يعدوهن يعني إذا اعتمد القسم في الليل 

اد القسم واتفقوا على أن ا من النسوة الليل كل ليلة لواحدة الذي هو عموالنهار وزعه عنده أربع  
ا غير صاحبة النوبة الغداء عند الثانية العصر عند الثالثة أو وقت يكون الفطور عند واحدة يومي  

واحد من هذه األوقات يدور على الثالثة وعلى األربع باتفاق الجميع ورضى الجميع هذا األمر ال 
ا على التسع ويدور البيوت ع  كان يطرق عليهن جمي -عليه الصالة والسالم-يعدوهم الرسول 

رضى الجميع وال يحصل منه ميل وال جور بمعنى أنه ال التسعة في وقت واحد وهو العصر ب  
فضل بعضنا يجلس عند هذه أكثر من هذه على ما ذكرت عائشة رضي هللا عنها أنه كان ال ي  

يع العدل فيه أما على بعض في القسم من مكثه عندنا لماذا؟ ألن هذا مما يملكه اإلنسان ويستط
-ما ال يستطيعه فإنه معفو عنه على ما تقدم ثم قال وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا 

يسأل يعني بلغ به  «ا؟أين أنا غد  »كان يسأل في مرضه الذي مات فيه  -صلى هللا عليه وسلم
ريد يوم عائشة ي «ا؟أين أنا غد  »ا فكان يسأل ا بحيث ال يعرف صاحبة النوبة غد  المرض مبلغ  

ض في بيت عائشة فأذن له أزواجه يريد يوم عائشة ففهم نساؤه رضوان هللا عليهن حبه ألن يمرَّ 
قد يكون السبب في ذلك المرض وهو ال يدري أو يكون من باب التورية ليقال له  «ا؟أين أنا غد  »

أزواجه أن يكون  أنك عند عائشة فتبدو أساريره على وجهه ومالمح وجهه والسرور عليه فأذن له
نَّ له أزواجه عندك مضبوطة كذا؟  حيث شاء والقارئ قال فأذ 

 طالب: ال، رعاك هللا ساكنة...
إيه ألنه خطأ هذه لغة البراغيث، فأذَن له أزواجه يكون حيث شاء فاختار بيت عائشة ألنها 

رتياح نفسي ومعلوم أن المريض يحتاج إلى مراعاة وا -عليه الصالة والسالم-أحب نسائه إليه 



 
 

 
02 

 32 (31كتاب النكاح )-املرامبلوغ 

ذا اجتمع عليه المرض وضيق الصدر  فإذا كان في بيت ال يرتاح فيه فإن مرضه يتأخر برؤه وا 
قد ال يطيق ذلك يعني كثير من المرضى يمكث في بيته خير له من أن يمكث في المصحة في 
المستشفى بين أهله وذويه وأقاربه ومعارفه وينبسط معهم وهذا نصف العالج أفضل له من 

الراحة النفسية لها دخل في المستشفى ولو كان تحت نظر األطباء واألدوية المقصود أن  جلوسه
في الشفاء بإذن هللا تعالى فكان في بيت عائشة رضي هللا عنها ثم قال وعنها رضي هللا عنها 

ا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها إذا أراد سفر   -صلى هللا عليه وسلم-قالت كان رسول هللا 
د الذي عنده أكثر من زوجة إذا أراد سفر وال يريد أن يذهب خرج  بها معه إذا أراد سفر المعد  

بالجميع أو ظروفه ال تحتمل السفر بالجميع فإن الحل في القرعة يريد السفر لكن بعض النساء 
عندها أوالد يدرسون األولى عندها أوالد يدرس مرتبطين بمدارس والثانية عندها كذلك أوالد أو 

ال تستطيع أن تسافر والثالثة ما عندها ال هذا وال هذا هنا يحتاج  ندها بنت قريبة الوالدة مثال  ع
ذن واال ما يحتاج   يحتاج واال ما يحتاج؟ إلى قرعة وا 
  طالب: ...............

يحتاج اإلذن يعني لو قال أنا أسافر بهذه األخيرة ألنها ما عندها أوالد يدرسون ثم قالت 
ا أضحي بأوالدي أنا بسافر لو يصير اللي يصير لها ذلك واال ليس لها ذلك؟ وافترض األولى أن

أنه طلبت القرعة فخرجت القرعة لألولى التي عندها أوالد يدرسون على كل حال ال بد من رضى 
مناسب  موظرفه فإذا سافر بهذه التي ليس لها أوالد يدرسون مثال  الجميع ال بد من رضى الجميع 

غيرها فعليه أن يرضي األخريات ألنهن إنما جلسن ألوالده ما جلسن ألنفسهن افترض  للسفر دون 
قالت أنا ال أستطيع أن أسافر ألني نفساء لكن إذا سافرت بهن  أن الواحدة منهن في النفاس مثال  

فيلزمه أن يعدل  يعني إذا سافر لمصلحة العمل انتداب مثال   يلزم واال ما يلزم؟ تسافر بي تقضي
هن في هذا واحدة نفساء واحدة منهن نفساء ال تستطيع السفر وواحدة عندها خمسة ستة أوالد بين

في المدارس وواحدة األخيرة ما عندها شيء وبإمكانه أن يجعل السفر يؤجل السفر أو يقدمه في 
 أيام ال دراسة فيها.

  طالب: ...............

أن يؤجل السفر لمدة شهر تنتهي دعنا إذا كان وقت معين ال خيار له لكن بإمكانه 
االمتحانات ويصيرون على حد سواء لكن القرعة إذا أمكن إذا أمكن لكل واحدة منهن السفر كل 
ظروفهم متساوية يقرع بينهن لكن جاء سفر طارئ محدد من تاريخ كذا إلى كذا هذه عندها خمسة 

سب يحتاج قرعة واال ما يحتاج أوالد يدرسون ما تستطيع تتركهم وهذه نفساء والثالثة ظرفها منا
إذا أراد  -عليه الصالة والسالم-النبي  ؟افترض أنه سوى قرعة واطلعت األولى أو للنفساء يستفيد

ا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ومع ذلك ال يقضي إذا رجع ألن القرعة سفر  
مسة يدرسون بالمدارس حكم بها هذا شخص عنده ثالث زوجات األولى عندها خشرعية ي  
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مرتبطين بالمدارس والثانية نفساء والثالثة ال نفساء وال عندها أوالد يدرسون ويريد أن يسافر يحتاج  
في السفر عنده انتداب لمدة أسبوع لجهة معينة ويريد أن يسافر بواحدة  ؟إلى قرعة واال ما يحتاج

يقرع طلعت  ؟!الذي يفضلها عليمنهن األولى تقول ما جلست لنفسي أنا جلست ألوالدك فما 
 القرعة للنفساء.

  طالب: ...............

طيب إذا طلعت القرعة لألولى وعنده خمسة أوالد في المدارس قالت أبمشي أبتركهم ال 
 يدرسون وش تقول؟

  طالب: ...............

 كيف؟
  طالب: ...............

يبقى الجميع الثالث وهو بحاجة إلى يعني ت عطى حتى ترضى إذا ظهرت القرعة للنفساء 
واحدة بحاجة إلى من يخدمه في السفر يعني يتركها ما يرضون افترض أن القرعة ظهرت لألولى 

 وهي بحاجة إلى من يخدمها كيف يسافر بها؟
  طالب: ...............

ال، ما تقول ما أستطيع ما تقول ما أستطيع خرجت القرعة لها وتمشي ومعها عربيتها 
عها نعم الحل يعني أن أن يرضى الجميع ويستسمح الجميع وال يخرج إال برضى الجميع وم

ا عن االرتباطات السابقة ما كان عندهم ارتباطات يعني أنت االرتباطات في وقتنا اختلفت جذري  
افترض أن السيارة صغيرة وال تحتمل من الركاب إال عدد معين وقالت األولى ال بد أن أذهب 

ع وال أستطيع أن يطتأسمع أن السفر بها بدون محرم معروف حكمه لكن قالت أنا ال مة بالخاد  
هو لما أراد السفر بالمرأة يريد من  ؟أخدمك وال أخدم نفسي إال بالخادمة هل هذا مبرر لتركها

على كل حال مثل هذه األمور تقدر  ..تعتذر يخدمه ما يلزم الكالم على الخدمة تخدم النفساء
ا في تصرفاته فيرضي الجميع ولكل واحدة منهن من األساليب الرجل أن يكون حكيم   بقدرها وعلى
 ما يرضيها.

  طالب: ...............

ال القضاء عند حصول نزاع أو شقاق أو شيء من هذا المسألة تحتاج إلى فتوى ما تحتاج 
 إلى قضاء.

غير مسيس حتى يبلغ  ا فيدنو من كل امرأة منا إال وهو يطرق علينا جميع  وكان قل يوم  
التي هو يومها فيبيت عندها وهذا هذه الرواية تدل على أنه فيما يظهر بعد يعني من العصر إلى 

ى العصر دار على نسائه وفي بعض الروايات مما وقت المبيت الرواية الثانية رواية عائشة صل  
عروة يقول حتى  يدل على أنه يدور على الجميع في العصر فقط والرواية األولى حديث خبر
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يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها يعني بعد صالة العشاء يعني يكون العصر لثالث والمغرب 
إذا  -صلى هللا عليه وسلم-والعشاء يمر اثنتين ثم يأوي إلى التاسعة كان رسول هللا  لثالث مثال  

يع أما النبي صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن وال شك أن هذا يحتاج إلى رضى الجم
فتقدم أنه ال يجب عليه القسم أما غيره ال بد من أن أن أن يكون باتفاق  -عليه الصالة والسالم-

الجميع ورضاهم أما لو قالت واحدة أنا ال أرضى أن تذهب إلى غيري في نوبتي لها ذلك لها ذلك 
يث القرعة وعنها حد ..رجعنا -صلى هللا عليه وسلم-وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا 

ا أقرع بين نسائه فأيتهن إذا أراد سفر   -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنها قالت كان رسول هللا 
خرج سهمها خرج بها معه طريقة القرعة لها وجوه تفعل على طرق لكن منها أن تكتب األسماء 

فمن خرج في أوراق وتوضع في كيس يحتكم إلى شخص يخرج من هذا الكيس ما يخرج منها 
والقرعة ال شك أنها شرعية وبمقتضاها يقول الحنابلة  ،اسمه األول تكون النوبة لها أو السفر لها

وكذلك يروى عن والشافعية وأما بالنسبة للحنفية فإنهم ال يرون القرعة ألنها ظن وتخمين وحدس 
 مالك رحمه هللا تعالى.


